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TIN TỨC NÓNG THÁNG 7 NĂM 2018 

 
 (20/06/2018) Thông tư 08/2018/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về 

biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại 
Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc 
Bộ Tư pháp. 
 

 Luật cạnh tranh 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018. 
 

 Công văn 4420/TCHQ-TXNK năm 2018 về nộp dần tiền chậm nộp thuế do Tổng cục Hải 
quan ban hành 
 

 Nghị quyết 100/NQ-CP năm 2018 phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam - Campuchia về 
tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào 
thu nhập do Chính phủ ban hành 
 

NỘI DUNG CHI TIẾT BẢN TIN 

 
 THUẾ DOANH NGHIỆP 

 
 Công văn 4420/TCHQ-TXNK năm 2018 về nộp dần tiền chậm nộp thuế do Tổng cục Hải 

quan ban hành 
 
Khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 được sửa đổi tại khoản 2 Điều 3 Luật số 
106/2016/QH13 quy định: "4. Chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với trường 
hợp người nộp thuế được cơ quan quản lý thuế cho phép nộp dần tiền nợ thuế trong thời 
hạn không quá mười hai tháng, kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế. Việc nộp 
dần tiền nợ thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và phải có bảo lãnh 
của tổ chức tín dụng. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày tính 
trên số tiền thuế chậm nộp." 
 



Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Quản lý thuế: "Người nộp thuế thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành 
chính thuế, nhưng không có khả năng nộp đủ số thuế nợ trong một lần thì được nộp dần 
tiền thuế nợ trong thời hạn tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn 
cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nếu có bảo lãnh của tổ chức tín dụng theo 
quy định của pháp luật về số tiền thuế nợ đề nghị nộp dần và cam kết tiến độ thực hiện 
nộp dần tiền thuế nợ, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước". 

 
 Nghị quyết 100/NQ-CP năm 2018 phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam - Campuchia về 

tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào 
thu nhập do Chính phủ ban hành 

 
Ngày 31/7/2018, Chính phủ đã ra Nghị quyết 100/NQ-CP phê duyệt Hiệp định giữa Việt 
Nam và Campuchia về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các 
loại thuế đánh vào thu nhập. 
 
Hồi đầu tháng 4/2018, nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở 
rộng (GMS) lần thứ 6 và Hội nghị Cấp cao Hợp tác Khu vực Tam giác Phát triển Campuchia 
– Lào – Việt Nam lần thứ 10 được tổ chức, Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Kinh tế và Tài 
chính Campuchia đã chính thức ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa 
việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia. 

 
 

 DOANH NGHIỆP 

 
 (20/06/2018) Thông tư 08/2018/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về 

biện pháp bảo đảm, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại 
Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc 
Bộ Tư pháp 
 
Cá nhân, pháp nhân có quyền lựa chọn một trong các Trung tâm Đăng ký để thực hiện việc 



 

đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng theo quy định pháp luật. 
Trung tâm Đăng ký thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cá nhân, pháp 
nhân trong phạm vi cả nước, không phân biệt theo địa giới hành chính nơi Trung tâm đặt 
trụ sở. Thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại Trung tâm Đăng ký; thông tin về kê 
biên tài sản thi hành án hoặc thông tin về giải tỏa, kê biên tài sản thi hành án tại cơ quan 
thi hành án dân sự được gửi theo một trong các phương thức sau: Trực tiếp; Qua đường 
bưu điện; Qua thư điện tử; Qua hệ thống đăng ký trực tuyến. 
 
Trường hợp các giao dịch bảo đảm, hợp đồng đã được đăng ký trước ngày Thông tư này 
có hiệu lực thi hành mà vẫn còn hiệu lực thì tổ chức, cá nhân không phải thực hiện đăng 
ký lại các biện pháp bảo đảm, hợp đồng đó theo quy định của Thông tư này. Thông tư này 
có hiệu lực từ ngày 04/08/2018.    
 

 Luật cạnh tranh 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018. 
 

Đây là nội dung nổi bật tại Luật cạnh tranh 2018 được Quốc hội thông qua ngày 
12/6/2018. Theo đó, đối với tổ chức vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh thì 
sẽ bị phạt với mức tối đa là 2.000.000.000 đồng. Ngoài ra, nếu tổ chức có hành vi vi phạm 
pháp luật về cạnh tranh thì sẽ phạt với mức sau:  
 
 Phạt tối đa đối với vi phạm về tập trung kinh tế là 05% tổng doanh thu của doanh 

nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực 
hiện hành vi vi phạm.   

 Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi khác vi phạm quy định của Luật này là 
200.000.000 đồng.  

               Luật cạnh tranh 2018 có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. 
 

 
   



Dong Du Consulting Group là một nhóm công ty chuyên ngành, cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp về kế 
toán, thuế, hỗ trợ kiểm toán, quản trị doanh nghiệp và đầu tư, tư vấn luật…cho doanh nghiệp trong và ngoài 
nước. Chúng tôi có một đội ngũ nhân viên bao gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực với 
trình độ chuyên ngành kế toán, thuế, tài chính và tư vấn môi trường đầu tư. Với phương trâm “  Cùng suy 
nghĩ và phát triển đồng hành với khách hàng”, Dong Du cam kết cung cấp những dịch vụ chuyên nghiệp, thiết 
thực và mới, hỗ trợ hoạt động của khách hàng, đồng thời cam kết bảo mật thông tin của quý khách. 
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Mọi chi tiết xin liên hệ  

VĂN PHÒNG TƯ VẤN KẾ TOÁN ĐÔNG DU 

Địa chỉ: Lầu 01 & 02, 14 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam 

Website: www.japanvietnam.com.vn; dptc.edu.vn 

Email: hoangyen@japanvietnam.com.vn  Ms. Hoàng Yến 

Cell phone: 090 332 6423  Ms. Hoàng Yến 

..................................................................................................................................................................... 

Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy 
đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản và tham khảo thêm ý kiến 



của chuyên gia. 
............................................................................................................................................................................................................. 

 

 

 


